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VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

________________________________________________________________________ 
 

 
1. Vyhlasovateľ súťaže:  

SPP - distribúcia, a.s. 

Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, 
vložka č.: 3481/B 
IČO: 35 910 739 

 
2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže: 

 

Meno: Ing. Zoltán Kralina 
Telefón: +421 (2) 6262 5498 
E – mail: zoltan.kralina@spp-distribucia.sk 

 
3.  Predmet obchodnej verejnej súťaže: 
  

SD/14217-RE-RESO Regulačný uzol Zlaté Moravce 

Predpokladané množstvo, rozsah: 

Realizácia stavby v rozsahu podľa schváleného investičného zámeru, ktorý bude pred realizáciou 

stavby spresnený projektom stavby. Predmetom dodávky je súhrn všetkých prác a dodávok 

materiálu potrebných k realizácii stavby. Stavba sa skladá z nasledujúcich PS a SO: 

PS-01 Technológia regulačného uzla  

PS-02 Diaľkové ovládanie + telemetria + monitorovanie parametrov 

SO-01 Výstavba obtoku pre uzáver č.1  

SO-02  Nový prepojovací  plynovod DN 500, DN 100  PN 63 

SO-03  Rekonštrukcia oplotenia areálu 

SO-04  Betónové podperné konštrukcie a spevnené plochy  

SO-05  Dočasné prerušenie prúdenia plynu v plynovode 

SO-06  Uzemnenie + ochrana proti blesku 

SO-07  Elektročasť 

Stavba bude realizovaná v katastri obce Tesárske Mlyňany na území jestvujúceho oploteného 

areálu čistiacich komôr. Lokalita je charakterizovaná ako extravilán, územie mimo obce. Dotknuté 

územie je vedené ako orná pôda. Technické riešenie a usporiadanie novo budovanej technológie 

je navrhované tak, aby v rámci stavby nedošlo k zväčšeniu pôvodného oploteného areálu ČK. Pri 

realizácii stavby bude potrebná dočasná demontáž pôvodného oplotenia pre možnosť osadenia 

novej technológie regulačného uzla a pre možnosť výstavby nového nadzemného plynovodu DN 

500 PN63. Účelom navrhovanej stavby je aby v uzli Zlaté Moravce ( v areáli ČK Tesárske 

Mlyňany) bola osadená regulačná technológia s diaľkovým ovládaním, pomocou ktorej úsek MŠP 

Tesárske Mlyňany – Seňa bude dočasne prevádzkovaný pod zníženým pretlakom (do 3,0MPa), 

kým úsek MŠP Mokrý Háj – Tesárske Mlyňany bude prevádzkovaný pod pretlakom do 5,1MPa. 

Súčasťou stavby bude aj výstavba nového VTL plynovodu DN 500 PN63 pomocou ktorého bude 

prepojený plynovod MŠP úsek Mokrý háj – Tesárske Mlyňany s VTL plynovodom DN 500 PN63 

Tesárske Mlyňany – Šaľa. Toto prepojenie je potrebné z dôvodu aby po poklese prevádzkového 

pretlaku v plynovodu MŠP úseku Tesárske Mlyňany – Seňa nedošlo k poklesu pretlaku plynu aj 

v plynovode Tesárske Mlyňany – Šaľa. Z uvedeného dôvodu v rámci stavby sa odpojí VTL 

plynovod Tesárske Mlyňany – Šaľa od plynovodu MŠP úsek Tesárske Mlyňany – Seňa. Po 

ukončení stavebno-montážnych prác oplotenie bude zrekonštruované s demontážou pôvodného 
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plotového pletiva a s osadením nového. Vchodové brány ostanú pôvodné ale budú natreté 

nových ochranným náterom proti korózii. 

 
Špecifikácia: 

- vytýčenie inžinierskych sietí ( plynárenské siete Objednávateľa vytyčujú pracovníci 
Objednávateľa na náklady Objednávateľa); 

- dodanie, osadenie a udržiavanie dočasného dopravného a bezpečnostného značenia 
potrebného v súvislosti s vykonávaním Diela v súlade s platnými právnymi predpismi; 

- kompletnú realizáciu zemných, stavebných, montážnych a prepojovacích prác; 

- dodávku materiálu potrebného na vykonanie Diela; 

- potrebné stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy podľa 
jednotlivých zložiek životného prostredia ako voda, odpady, ovzdušie, príroda resp. 
zabezpečenie potrebných oznámení podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, ak 
Objednávateľ nebude písomne informovať Zhotoviteľa, že ich zabezpečí Objednávateľ; 

- prepravu, zhromažďovanie a zhodnotenie/zneškodnenie odpadu v súlade platnými právnymi 
predpismi; 

- vykonanie všetkých predpísaných skúšok na Diele ako celku, ako aj na jeho jednotlivých 
častiach; 

- spätné úpravy terénu a povrchov po ukončení vykonávania Diela do pôvodného stavu s 
prihliadnutím na vykonanie Diela (ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú na inej úprave 
terénu a povrchov); 

- dodanie predpísanej technickej dokumentácie v 2 vyhotoveniach;   

- dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane súpisu skutočne 
vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu, vyhotoveného v programe ODIS;  

- dodanie geodetického zamerania skutočného vyhotovenia Diela v systéme JTSK, vo 
výškovom systéme Bpv, 3.triedy presnosti, v grafickej forme MicroStation, s nadstavbou 
TePlyn č.372 aj v elektronickej forme; v ktorom budú zamerané aj všetky križovania 
plynovodu s cudzími zariadeniami  spolu s identifikáciou majiteľa cudzieho zariadenia a s 
aktualizáciou polohopisu okolia; 

- dodanie osobitného geodetického zamerania (len polohopis) skutočného vyhotovenia diela 
(objekt oplotenie) a konečných spätných úprav terénu a povrchov po ukončení vykonávania 
Diela, najmä spevnených a nespevnených plôch s určením ich výmery a popisu typu (napr. 
liaty asfalt, asfaltobetón, betón, zámková dlažba, trávnatá plocha a pod.) a umiestnenia 
(komunikácia, chodník, parkovisko, rastlinný terén) v papierovej aj elektronickej forme; 

- zabezpečenie vypracovania a odsúhlasenia technologického postupu odpojov a prepojov; 

- v súčasnosti s prevádzkovateľom zabezpečiť odvzdušnenie dotknutých zariadení pri 

opätovnom napúšťaní zemného plynu do zariadení.  
 

4.    Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky: 

Plnenie, ktoré je predmetom zmluvy, bude dodané na základe Zmluvy o dielo, podpísanej 
zástupcami oboch zmluvných strán.  
 

Ceny za plnenie predmetu zmlúv víťazných navrhovateľov budú súčasťou oznámenia o výsledku 
obchodnej verejnej súťaže, ktoré je vyhlasovateľ povinný zaslať Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví na základe zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach účinného od 
1.9.2012. 

Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže, vrátane technickej 
špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 

 
5.     Podmienky účasti v súťaži: 

Podmienkou účasti je zaradenie navrhovateľa do 3. kvalifikačného stupňa Kvalifikačného 
systému „Obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia, a.s." vyhláseného vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 111/2013  dňa 8.6.2013, číslo oznámenia 8768 – KSP, číslo 
oznámenia v Úradnom vestníku EÚ/S 2013/S 109-187059 dňa 7.6.2013. 
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Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprizvať do súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom 
zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností, pričom za 
porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä, nie však výlučne porušenie akejkoľvek 
povinnosti navrhovateľa z ktorejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi vyhlasovateľom a 
navrhovateľom, akýkoľvek úkon navrhovateľa, ktorého výsledkom mohlo byť porušenie 
akejkoľvek povinnosti navrhovateľa z ktorejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi vyhlasovateľom a 
navrhovateľom, vznik bezdôvodného obohatenia na strane navrhovateľa na úkor vyhlasovateľa, 
alebo úkon navrhovateľa, ktorého výsledkom mohlo byť bezdôvodné obohatenie navrhovateľa na 
úkor vyhlasovateľa, alebo poškodzovanie dobrého mena a iných oprávnených záujmov 
vyhlasovateľa. 

Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v 
predchádzajúcom zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností, 
pričom za porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä, nie však výlučne porušenie 
akejkoľvek povinnosti navrhovateľa z ktorejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi vyhlasovateľom a 
navrhovateľom, akýkoľvek úkon navrhovateľa, ktorého výsledkom mohlo byť porušenie 
akejkoľvek povinnosti navrhovateľa z ktorejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi vyhlasovateľom a 
navrhovateľom, vznik bezdôvodného obohatenia na strane navrhovateľa na úkor vyhlasovateľa, 
alebo úkon navrhovateľa, ktorého výsledkom mohlo byť bezdôvodné obohatenie navrhovateľa na 
úkor vyhlasovateľa, alebo poškodzovanie dobrého mena a iných oprávnených záujmov 
vyhlasovateľa. 

Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý 
v predchádzajúcich súťažiach odmietol uzavrieť zmluvu s vyhlasovateľom s cenou predloženou 
v návrhu a/alebo v elektronickej aukcii a/alebo po rokovaní alebo ak navrhovateľ 
 predchádzajúcich zmluvných vzťahoch  odmietol uzavrieť zmluvu s treťou osobou určenou 
vyhlasovateľom, ak mu táto povinnosť vyplývala zo zmluvy, alebo ak navrhovateľ 
v predchádzajúcich súťažiach odmietol uzavrieť zmluvu s vyhlasovateľom, prípadne inak zmaril 
uzavretie zmluvy. 

 
 6.   Spôsob podávania návrhov: 

Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku. Navrhovateľ je povinný 
predložiť návrh v jednom uzavretom obale. Vonkajšia strana obalu musí obsahovať základné 
obchodné údaje navrhovateľa (obchodné meno a sídlo navrhovateľa), adresu obstarávateľa, 
kontaktnú osobu obstarávateľa a heslo súťaže: „SD/14217-RE-RESO Regulačný uzol Zlaté 
Moravce“ a nápis „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. 

Návrhy je potrebné predložiť na adrese:  
SPP - distribúcia, a.s.  
Podateľňa 
Ing. Zoltán Kralina 
Mlynské nivy 44/b  
825 11 Bratislava  

a zároveň aj v elektronickej podobe podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch. 
 
7.    Lehota podávania návrhov: 

Do 18.02.2015 do 12:00 hod.  
 
8.    Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 

Do 30.04.2015. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu 
predĺžiť. 
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9.    Termín a miesto vyhodnotenia návrhov: 

Lehota na vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom otvárania obálok s návrhmi navrhovateľov, 
t.j. 19.02.2015 a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je 
sídlo vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava). 

 
10.   Zábezpeka 

Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.  
 
11.  Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu: 

Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti, vrátane 
ďalších podmienok uvedených v súťažných podkladoch a na základe vyhodnotenia návrhov 
podľa kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených v tomto vyhlásení / v súťažných podkladoch sa 
umiestni na prvom mieste. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a takto 
vybraných navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe 
nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovanej 
cenového návrhu po každej etape rokovaní.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie finálneho cenového 
návrhu formou elektronickej aukcie. Bližšie informácie o priebehu a podmienkach elektronickej 
aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch. 

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené 
podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo uzatvoriť zmluvu 
s viacerými navrhovateľmi. 
 

12.  Záväzok na úhradu nákladov 

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto súťaži. 
Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži. 

 
13.   Ďalšie informácie: 
 

Súťažné podklady spolu s výzvou na účasť obdržia navrhovatelia zaradení do 3. stupňa 
Kvalifikačného systému: „Obnova, rekonštrukcia a výstavba plynovodov SPP - distribúcia, 
a.s.“ prostredníctvom portálu PROe.biz, právo vyhlasovateľa podľa bodu 5 tohto vyhlásenia 
vyššie týmto nie je dotknuté. 
 

 


